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CO je zahrnuto v rámci 50% kurzovného? 

• 19 TÝDNŮ VÝUKY (8. 2. - 20. 6. 2021) = běžná délka pololetí 
Trénujeme dle původního rozvrhu (plná verze), lekce pojedou v režimu, který bude v danou 
chvíli povolen (on-line, kombinovaně, v dělených skupinách, v plném počtu).  

• JEDNODENNÍ  SOUSTŘEDĚNÍ o víkendu. Cílem je posílit týmové vazby, součástí bude interní 
soutěž pro každou A-STYL složku. 

• Uspořádání výroční A-STYL SHOW.  
Zřejmě ve formátu jako vloni, termín teprve rozhodneme (počítejte cca  12. – 20. 6. 2021). 
Pokud by byly červnové víkendy obsazeny soutěžemi (velice pravděpodobné), pak by mohla 
být i ve všední den navečer. 

POZNÁMKA:  

1) Během jarních prázdnin (1. - 7. 2. 2021) tréninky neprobíhají. 

2) Na základě aktuálního počtu kurzistů v jednotlivých kurzech si vyhrazujeme právo úpravy rozvrhu v 

zájmu maximálního zefektivnění tréninků. 

3) Pokud budou během pololetí probíhat extra tréninky v rámci příprav na závody, budou kalkulovány 

zvlášť. 

 

 

Vyúčtování "PODZIM 2020" 

• Z plánovaných 19 týdnů všechny kurzy absolvovaly 7 týdnů prezenční výuky. 
• Ze zbylých 12 týdnů bylo 50% (dle dříve uvedených podmínek v přihlášce) odučeno on-line, 

zbývá kompenzovat 6 týdnů prezenčních tréninků. 
• Těchto 6 týdnů bude kompenzováno formou slevy na kurzovné v dalším pololetí. Sleva 50% 

v sobě kromě kompenzace tohoto období obsahuje také určitou nejistotu, kterou máme 
ohledně formy výuky v druhém pololetí. 

 

 

http://www.astyl.cz/
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PLATBA KURZOVNÉHO 

• Hradí se bezhotovostně od 23. 1. do 14. 2. 2021 (není nutné znovu vyplňovat přihlášku). 
• Kurzovné se hradí na stále stejný účet - 5222087319/0800. 
• VS je shodný jako v 1. pololetí. Pokud ho neznáte, stačí uvést do zprávy pro příjemce příjmení 

a jméno KURZISTY + kurz. 
• Těm, kdo již kurzovné na nové pololetí uhradili v plné výši (a nebylo vás málo - moc 

děkujeme), bude  50% vráceno zpět na účet. Pošlete na email soltysova@astyl.cz své číslo 
účtu. 

• Připomínáme, že všechny pojišťovny poskytují příspěvek na pohybové aktivity, většinou ve 
výši 500 - 1000 Kč/rok, rádi Vám pro pojišťovnu vystavíme potvrzení.  Žádosti o potvrzení 
posílejte na  soltysova@astyl.cz. 

• Pokud jste se rozhodli ukončit své členství, pak prosím o stručnou odhlášku na 
soltysova@astyl.cz. 

POZNÁMKA:  

Zaznamenali jsme zájem některých našich členů podpořit A-STYL v tomto složitém období ve formě 

zaslání plné výše kurzovného. Nesmírně si této podpory ceníme, a pokud se pro ni rozhodnete, pak 

Vám z celého srdce děkujeme! 

 

 

PODMÍNKY PRO SLEVU 50% 

• Slevu mohou čerpat všichni, kdo byli řádnými členy v období PODZIM 2020. 
• Sleva se vztahuje na všechny kurzy, které se rozhodnete v pololetí JARO 2021 navštěvovat. 
• Slevu není možné kombinovat s dalšími slevami (sourozenecká sleva, více kurzů, škola ŠUŠ, 

apod.). 
• Cena kurzu je stejná po celé pololetí (pokud se rozhodnete nastoupit později - např. koncem 

března, není možné uplatňovat slevu za pozdější nástup, stále máte 50% slevu z původního 
kurzovného). 

• Cena kurzu je konečná, není možné žádat další kompenzaci (např. při vyšším podílu on-line 
lekcí), sleva v sobě zahrnuje riziko, že mohou všechny lekce probíhat touto formou (velice 
nepravděpodobné), na druhou stranu, pokud se prezenční výuka dělí na více skupin 
(předpokládáme, že bude platit pro většinu pololetí), pak náklady na výuku oproti běžnému 
provozu výrazně rostou, nicméně kurzovné také nebudeme dopočítávat, cena je konečná. 

POZNÁMKA: 

1) Uhrazením kurzovného jaro 2021 souhlasíte s výše uvedeným nastavením a prodlužujete své 

členství na další pololetí. 

2) Pro nově příchozí platí původní ceník, zohledněn bude případný pozdější nástup do kurzů. 
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